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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثريا إىل يوم 
 :الدين أما بعد

معهد علوم  كتب منعلى الكتاب اخلامس  والشرح التعليقمن جمالس  سادسهذا هو اجمللس الف
أهل األثر للحافظ أيب الفضل ابن حجر رمحه اهلل تعاىل وهو كتاب خنبة الفكر يف مصطلح  التأصيل

والذي ينعقد على غرفة إمام دار اهلجرة العلمية نسأل اهلل التوفيق والسداد للجميع، وتوقفنا يف الدرس 
زيادة الثقة يف هذا اجمللس حىت معىن املاضي عند الكالم على أدلة زيادة الثقة وأرجئنا الكالم على 

وزيادة الثقة من أهم مباحث علم املصطلح ومن  ،ا لكي يكون الكالم موصوايكون هو األليق هب
حيسنها ألن الزيادة إمنا تعرف جبمع الطرق وكثرة البحث ألن هذه زيادة مل تأيت األبواب اليت قل من 

إا عن هذا الراوي عن هؤاء الرواة عن واحد عن اثنني عن أكثر إىل ما شابه ذلك وقيَّدها احلافظ 
مقبولة زيادة راويهما مقبولة" "و حجر رمحه اهلل تعاىل بأن تكون زائدة على الصحيح واحلسن فقال  ابن

يعين هذه الزيادة وإن مل تقع يف أصل احلديث واشرتط لذلك شرطا وهو ما مل تقع منافية ملن هو 
ة أقوال واملشهور أوثق، وزيادة الثقة اختلف العلماء فيها اختالفا كثريا متباينا أوصلها بعضهم إىل ست

الذي حرره طائف من احملققني واختاره ولكن وا نريد أن نتفوض بذكر هذه األقوال فيها ثالثة أقوال 
مقبل بن هادي الوادعي رمحه اهلل يف مبحثه يف أول اإللزامات العالمة وشيخنا احلافظ ابن حجر 

ق القول فيها ا بقبول وا بنفي نفيس يف هذا الباب إىل أن زيادة الثقة ا يطل مبحث والتتبع وهو
وإمنا ختتلف باختالف نظر اجملتهد وهذا الذي جرى عليه عمل احلفاظ فإهنم رمبا يقبلون الزيادة ورمبا 

واملتابعة التامة  والشذوذيردوهنا وسنضرب يف آخر هذا الدرس مثاا حبديث واحد اجتمع فيه التفرد 
حلافظ ت فإن الزيادات يف األحاديث  كثرية ويصعب حصرها واواملتابعة القاصرة وأما ما يتعلق بالزيادا

لك مثاا حلديث الشافعي رمحه اهلل تعاىل عن مالك وإمنا ذكر احلافظ رمحه اهلل تعاىل ضرب على ذ
ابن حجر رمحه اهلل تعاىل مجلة من قال بأن هذا هذه الزيادات ا يطلق فيها قول ا بقبول وا برد 

الظاهر من كالمهم رمحهم اهلل وقلنا أن رب زيادة قبلوها ورب زيادة ردوها وهذا هو املتجه الواضح 
فال يطلق القول يف هذه الزيادات وتعلمون أن أشهر ما يذكرون من الزيادات زيادة اإلمام مالك رمحه 
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وكذلك زيادة ما جاء يف صحيح مسلم  "من املسلمني"اهلل تعاىل يف حديث زكاة الفطر أنه زاد لفظة 
إىل غري ذلك من الزيادات اليت تكلم  "وإذا قرأ فأنصتوا"هلل تعاىل زيادة علي ابن مصهر وفيها رمحه ا

البد على طالب العلم فعليها احلفاظ رمحهم اهلل تعاىل وتقع هذه الزيادات يف كثري من األحاديث 
لواجب وأما هذا هو اوالباحث أن يبحث هذه الزيادات وأن ينظر فيها وأن حيكم عليها مبا يليق هبا 

إننا نقول بأهنا إذا كانت منافية ألصل احلديث فإننا ا نقبلها وإذا كانت موافقة ألصل احلديث فإننا 
رمحهم اهلل تعاىل كما تبني من طريقتهم نقبلها هذا مل جيري عليه عمل مطرد من أئمة احلديث احلفاظ 

ين ألصل هذا احلديث ما مل تقع منافية يع "ما مل تقع منافية"وهلذا قول احلافظ رمحه اهلل تعاىل هنا 
يف هذا الصدوق فإن الصدوق أوثق ممن  ويدخل "ملن هو أوثق منه"احلديث مبعىن أهنا تنافت مع هذا 

وهناك أحاديث كما قلت لكم مل تقع فيه منافاة ومع ذلك دونه ممن خالفه من احملدثني أو الرواة 
أي  "لف بأرجحفإن خ  "ل رمحه اهلل تعاىل بعد ذلك مث قا ،حكم عليها طوائف من احلفاظ ألهنا شاذة

ومقالبه " ،يعين الذي ضبطه ذلك الراوي إذا رجحنا روايته "فالراجح احملفوظ"خلف الراوي ألرجح منه 
أي أن كل واحد فان بالتقابل ماذا نعين بالتقابل؟ احلديث يعرَّ من أنواع علوم  انهذان نوع "الشاذ

ف نعرف احملفوظ مبقابله وهو الشاذ كيف نعرف الشاذ مبقابله وهو منهما يعرف مبعرفة الثاين كي
احملفوظ هذا هو التعريف املنضبط فإذا رجحنا رواية واحد من الرواة أو رواية مجاعة من الرواة على 

وسيأيت إن شاء اهلل تعاىل املثال الذي  ،واحد فإن الراجح يسمى باحملفوظ واملرجوح يسمى بالشاذ
واملتابعة التامة واملتابعة القاصرة والتفرد يأيت إن شاء اهلل تعاىل  جيمع لنا شتات الشاذ نهأوعدتكم به أل

الكالم عليه يف خامتة هذا الدرس واحلديث الشاذ من األحاديث أو النوع الشاذ من األنواع املهمة 
وهلذا قبلوا كثريا  ،جدا معرفتها فبعض احملدثني يرى أن الشاذ إمنا يعرف باملنافاة إذا ناىف أصل احلديث

فيه نظر  هو إطالقاحلديث وهذا القول اإلطالق فيه أ من الزيادات حبجة أهنا ا تتناىف مع أصل هذا
ومع "علم اليقني قال رمحه اهلل هذا  ديث وكالمهم على األحاديث يعلمومن نظر يف طريقة أئمة احل

يف الصورة األوىل يف  "املنكر الراجح املعروف ومقابله  -الضعف"ويف النسخة األخرى -"الضعيف
الشاذ واحملفوظ الرواة ثقات كلهم إا أن بعضهم خالف بعضا وهذا إمنا يعرف مبدار احلديث 

هنا عندنا ثقة أو و واخلالف على الراوي فإذا حكمنا باحملفوظ فهو الراجح ومقابله الشاذ كما تقدم 
رة نقول بأن حديثه منكر مثاله ما صدوق وخالفه ضعيف فإن هذا الضعيف حنكم على حديثه بالنكا
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جاء يف السنن من حديث أيب جعفر عيسى بن عيسى بن مهان عن الربيع بن أنس البكري عن أنس 
بن مالك أن النيب عليه الصالة والسالم قنت يف صالة الفجر وعامة الرواة الثقات يرون أحاديث 

ازي مع ضعفه سائر الرواة وجعل القنوت القنوت يف النوازل ويروهنا يف الفرائض فخالف أبو جعفر الر 
على الدوام يف صالة الفجر وهذه الرواية منكرة وفيها ثالثة علل نكارة وضعف الراوي والذي هو أيب 
جعفر الرازي وألن يف روايته عن الربيع بن أنس البكري اضطرابا كما قرره ابن حبان وهذه العلة الثالثة 

واألحاديث  ،اىل يف السلسلة الضعيفة ملا تكلم على هذا احلديثالشيخ ناصر رمحه اهلل تعمل يذكرها 
املنكرة كثرية بسبب خمالفة الضعاف ملن هو أوثق منهم من الرواة فإذا وجدنا املخالف ثقة أو صدوق 
حكمنا على احلديث بالشذوذ فإذا وجدنا املخالف ضعيف فضال عمن دونه حكمنا على الزيادة أو 

و املتقرر مث قال رمحه اهلل تعاىل والفرد النسيب وقد تقدم معنا أنه الواقع يف أي املخالفة بالنكارة هذا ه
الفرد "طبقة من الطبقات ااسناد بعكس الفرد املطلق أنه واقع يف أصل السند مما يلي الصحايب 

بعة هل هي ومل يفصل رمحه اهلل تعاىل هنا نوع املتا "غريه فهو املتابع نسيب بالنسبة إىل الراوي إن وافقهال
 الذي املثال ويف الشرح يف ذلك ذكر اهلل رمحة عليه الشرح يف ذلك ذكرمتابعة تامة أو قاصرة لكنه 

 رواة يف الواقعة املتابعة لنوع بيان فيه خرجه ومن إسناده وسأعطيكم بيانه معنا سيأيت لكم قلت
 باملتابعة ت سمى هذه فإن -الرجل نفس عن- واحد رجل عن راويان احلديث روى فإذا ،احلديث

 املثال على سنأيت عندما املقال يوضح واملثال الراوي ذلك عنه روى الذي الراوي نفس عن يعين التامة
 القاصرة باملتابعة يسمى هذا فإن فوقه من يعين شيخه شيخ يف تابعوه فإن مفهومة وستكون سنشرحها

 الذي الباب هو واملتابعات. املتاِبع هو هذا ،أكثر قصرت كلما الراوي عن بعيدة املتابعة كانت وكلما
 أن أردت إذا وهلذا. عليها الكالم سيأيت اليت بالشواهد اعتنائهم من أكثر احلديث أئمة به اعتىن

 اليت األحاديث يف وتنظر البخاري اإلمام صحيح تأخذ أن يكفيك املتابعات معرفة طريقة على تتعّرف
 حيصروا مل وألهنم األحاديث هذه من الكثري البخاري صحيح يف يقع فإنه" فالن تابعه" فيها: يقول

 وإن الراوي هذا رواية تقّوي املتابعة أن عندهم بل ا، يتقّوى، أن أجل من الضعيف باب يف املتابعة
 أنه مبعىن العكس، وجيعلون. وضبطه الراوي هذا حلفظ مؤكدة فيجعلوهنا قوية، حجة األصل يف كانت

 ملن معلوم هو كما ضعفه على أو ضبطه عدم على دليال جيعلونه حديثه، على الراوي هذا ي تاَبع ا
 .األحاديث على احلكم يف وطرقهم األئمة كالم تتبع
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 إذا. النوع نفس يف احلديث، نفس يف ينصب نوع هذا "الشاهد فهو يشبهه منت و جد وإن": قال
 طرق تعددت لكن داواح صحابيا كان وإذا اتفق، وإذا شاهدا يكون هذا فإن الصحايب اختلف
 ي طلق ماذا للحديث، العام باملعىن أو باللفظ إما يكون فالشاهد ،املتابعة هي هذه فإن إليه احلديث

: مثاله يناسبه ما احلديث ذلك يف معنا يأيت لن ألنه مثاله؟ ما. الشاهد: عليه ي طلق عندهم؟ عليه
 وعن دينار بن عمرو عنه رواه سعبا ابن حديث من جاء فقد [والعمرة الحج بين تابعوا]: حديث

 أبو رواه سهل وعن الدال محاد بن سهل رواه ثابت بن عزرة وعن ثابت بن عزرة رواه دينار بن عمرو
 عن ورواه سلمة بن شقيق عنه رواه مسعود ابن حديث من احلديث وجاء. سيف بن سليمان داود

 قيس بن عمرة عن ورواه قيس نب عمرو هبدلة بن عاصم عن ورواه هبدلة بن عاصم سلمة بن شقيق
 املنكر ملعرفة وبالنسبة. أيوب بن حيىي بن حممد حيان بن سليمان وعن خالد أبو حيان بن سليمان
 عبد الدكتور الشيخ مجعها سننه يف بالنكارة األحاديث من مجلة على تعاىل، اهلل رمحه حكم، النسائي

 العلم طالب عليها يتعرف مطبوعة، وهي ليهاع وعلق مستقلة رسالة يف البخاري الرحيم عبد بن اهلل
 .بالنكارة عليها يقضى كيف ويعرف

 إن عليه الكالم سيأيت لكم قلت كما املتابع ملثال وبالنسبة املتابع هو ما وعرفنا الشاهد هو ما فعرفنا
 وهو يبالغر  عليه ي طلق قد الذي النسيب الفرد وهو ذكرنا فيما يقع وهذا. املثال بضرب تعاىل اهلل شاء
 وهكذا، فالن حديثه على ي تابع ا ،فالن به تفرد فيقولون اهلل رمحهم العلماء به اعتىن ما أهم من

عت ،فالن مفاريد من وهذا  .تعاىل اهلل رمحهم لألئمة كتب فيها ومج 

 إىل نصل وكيف الشاهد؟ معرفة إىل نصل كيف إليه؟ يوصلنا لذي ما املتابع، وهذا الشاهد وهذا
 مبعىن الطرق مجع هو وااعتبار" ااعتبار" بـــــــــــــ املتابع معرفة وإىل الشاهد معرفة إىل نصل ابع؟املت معرفة

 إذا إا شاهد، له احلديث هذا بأن أو الراوي عليه توبع أو فرد احلديث هذا أنب نقول أن ميكن ا أننا
مع مل إذا احلديث: )املديين بن علي قال وكما الطرق مجعنا  احلافظ قال وهلذا( لتهعِ  تتبني مل هطرق ُت 
 احلديث مدار ومجعنا الطرق تتبعنا فإذا بارتااع هو هذا" ااعتبار هو لذلك الطرق وتتبع" اهلل رمحه
 اهلل رمحهم احلديث أئمة عند أو احلفاظ عند بااعتبار ي سّمى الذي هو التتبع هذا فإن يدور من على
 .تعاىل
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 ااعتبار معرفة أن من الصالح ابن كالم يف وقع ما على النزهة يف تعاىل اهلل رمحه احلافظ ونبه 
 إىل املوصل الطريق هو ااعتبار وإمنا واملتابع الشاهد غري ااعتبار أن يوهم بأنه والشواهد واملتابعات

 .املتابع معرفة أو الشاهد معرفة

 جهة من املقبول على الكالم أو املقبول على الكالم جهة من اهلل رمحه احلافظ عليه تكلم الذي هذا
 أقسام من أنه مع املنكر وذكر الضعيف أقسام من أنه مع الشاذ ذكر ملاذا قلت فإن. اإلسناد

 وا بقسيمه إا الشاذ ي عرف أم ميكن ا هبذا، إا تتم أن ميكن ا القسمة ألن: فاجلواب الضعيف
 .املوضع هذا يف هنا فذكرمها املنكر وهو بقسيمه إا املعروف ي عرف أن ميكن

 هذا طرق األسانيد، هبا املراد الطرق هبا؟ املراد ما "الطرق وتتبع": قال عنها، حتدث اليت الطرق وهذه
 يف أوا ننظر احلديث، هذا طرق فنجمع املسندة الكتب إىل األمهات، الكتب إىل نعمد: احلديث
 احلديث أئمة عليه كان الذي هذاو  عنهم؟ رواه ومن الصحابة من احلديث هذا روى من العليا الطبقة

 روى من رواية وحيفظون حيفظوهنا عنه، روى ومن الراوي أحاديث حيفظون فكانوا احلفظ، جهة يف
 .عنه

 أن بأس ا الراوي، رواية قبول مع القبول، مع يعين املنت، على بالكالم يتعلق فيما الدخول وقبل
 متابعة املتابع على نتعرف أن أجل من سابقا مرة نم أكثر به وعدنا الذي املثال املقام هذا يف نأخذ
 .التفرد وعلى تامة ومتابعة قاصرة

 قال املغرية بن حيىي حدثنا قال أيب حدثنا قال التفسري، كتاب يف حامت أبو رواه ما هو احلديث هذا 
 عنهما اهلل رضي عباس ابن عن جبري بن سعيد عن خثيم بن عثمان بن اهلل عبد عن جرير أخربنا

 له القيامة يوم اهلله  ليبعثنه واهلل]: احلجر يف - وسلم وآله عليه اهلل صلى - اهلل رسول قال :قال
 - اهلل بايع فقد استلمه فمن بالحق استلمه من على ويشهد به ينطق ولسان بهما ينظر عينان

 رمحة عليه بلمق شيخنا قال "["أيديهم فوق اهلل يد اهلل يبايعون إنما يبايعونك الذين إن: ""قرأ ثم
 هذا عرفنا كيف. شاذة [اهلل بايع فقد استلمه فمن] زيادة أن غري حسن إسناد هذا قلت: اهلل

 دون به جرير عن سعيد بن قتيبة خالف وقد احلديث حسن وهو املغرية بن حيىي هبا تفرد الشذوذ؟
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 بقتيبة ي سمى من الستة الكتب يف وليس- سعيد بن قتيبة حديث يعين الرتمذي حديثه أخرج الزيادة،
 وهي قاصرة، متابعة وتابعه احلج كتاب يف الرتمذي حديثه فأخرج -(طبعا عندي من هذا) هو إا

 أبو يزيد بن وثابت والبيهقي، خزمية وابن والدارمي أمحد عند سلمة بن محاد منهم مجاعة تامة، جلرير
 ماجة ابن عند الرازي سليمان بن الرحيم عبد والثالث واحلاكم، خزمية وابن أمحد عند األحول زيد

 والسادس حبان وابن خزمية ابن عند سليمان بن فضيل واخلامس أمحد عند عاصم بن علي والرابع
 الزيادة دون به خثيم بن عثمان بن اهلل عبد عن مجيعهم احللية يف نعيم أيب عند اهلل عبد بن عمران

 .مجعا وخالف ملغريةا ابن هبا تفّرد شاذة الزيادة أن هذا من فع لم املذكورة

 عند هو أردته إذا احلديث وهذا سعيد، بن أمحد هبذا أفاده أنه إىل أحال الشيخ طبعا- اآلن عرفنا إذا
 أحاديث" من ومائتني وثالثني تسع رقم فاحلديث عليه تطبق أن أجل من" مَعّلة أحاديث" كتاب

 ."الصحة ظاهرها مَعّلة

 هي واليت شيخه يف للتلميذ وقعت اليت املتابعة وعرفنا شاذ دالتفر  هذا أن وعرفنا التفرد اآلن عرفنا
 .القاصرة املتابعة وهي شيخه شيخ يف وقعت اليت واملتابعة التامة

 املنت إىل وتنظرون اإلسناد إىل ينظرون احلديث أهل ألن املنت، على الكالم إىل تعاىل اهلل رمحه انتقل
 لغريه حسنا أو لذاته حسنا أو لغريه صحيحا رصا أو لذاته صحيحا صار احلديث أن حتققت فإذا
 .باملقبول ي سمى النوع هذا فإن

 أمكن فإن بمثله، عورض وإن. المحكم فهو المعارضة من سلم إن المقبول ثم": اهلل رمحه فقال 
 من تفاعل والتعارض مفاعلة املعارضة املعارضة، من سلم إن املقبول هذا "الحديث فمختلف الجمع

 هذا عارض، له عرض كذلك هو وبينما مقبول، متجه طريق يف يسري الدليل أن مبعىن الع رض،
 وإا اآلخر للدليل مساويا يكون وأن بد ا الدليل هذا آخر، دليل من جاء جاء؟ أين من العارض

 أو باملكّلف عنه ي عرّب  الذي العبد نظر جهة من التعارض هذا وإمنا أبدا تعارض فيها ليس الشريعة فإن
 نظر يف التعارض هذا طرأ التعارض؟ هذا طرأ أين. تعارض فيها ليس فالشريعة اجملتهد، جهة نم ق ل

 له عرض لكنه مقبول مستقيم طريق يف يسري الدليل وهذا الدليل هذا يف ينظر وهو هو ،اجملتهد
 .له سنرجع مستقل كالم إىل حيتاج اعرتض الذي املعارض هذا ،به ااستدال عليه شّوش عارض
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 يعارضه مما احلديث سلم إن يعين "المحكم فهو المعارضة من سلم إن": اهلل رمحه احلافظ لفيقو 
 وأكثر ،سيأيت كما مثال نسخ يعرتضه مل عارض، يعرتضه مل الذي فاحملكم باحملكم، يسمى النوع فهذا

 الةص اهلل يقبل ال): حديث ،احملكم قبيل من يعين القبيل هذا من السنة أحاديث أكثر األحاديث،
 ويل) حديث هريرة، أيب حديث من عليه متفق املعارضة من سامل حمكم( يتوضأ حتى أحدكم

 الدين) حديث هريرة، وأيب وعائشة عمرو ابن عن عليه متفق املعارضة من سامل (النار من لألعقاب
 رللناظ يعرتض ا حمكم هذا املعارضة من سامل الداري، أوس بن متيم رقية أيب عن مسلم( النصيحة

 الجمع أمكن فإن": اهلل رمحه قال مياثله عارض له عرض يعين عورض فإن عارض، فيه واجملتهد
 وهذا الواجب هو هذا فإن له واملعاِرض املعاَرض بني اجلمع من متكنا إن يعين "الحديث فمختلف

 شريعةال هذه يف تعارض يقع أن ميكن ا بأنه يقول تعاىل اهلل رمحه خزمية ابن واحلافظ. األصل هو
 .بينهما له أمجع حىت حبديثني فليأتين هذا زعم ومن قال الوجوه، من وجه بأي

 من األمر وهذا ذلك، تقرر كما اإلطالق على الوجوه من بوجه تعارض أي الشريعة يف ليس فإذن 
 أو مرض أو دغل قلبه يف من التعارض هلذا يستسلم أو التعارض هذا يقع وإمنا يكون ما أوضح
 كتاب ويف منه مواضع يف التوحيد كتاب يف جدا مهم كالم له تعاىل اهلل رمحه زميةخ وابن. هوى

 ا نستطيع، ما بقدر اجلمع يف نسعى أن بد فال ،تعاىل اهلل رمحه عليه وينبه األمر هذا يبني الصحيح
 يف ااختالف وقع أنه مبعىن احلديث، مبختلف يسمى النوع فهذا اجلمع من متكنا فإذا اجلمع، من بد

 صّنف الشافعي أن تعاىل اهلل رمحه املصنف وذكر. فيه اجلمع من متكنا ولكننا ما نوعا احلديث هذا
 الديَنوري قتيبة ابن بعده فيه صنف وقد استيعابه يقصد مل لكنه" احلديث اختالف" مساه كتابا فيه

 يف التوحيد كتاب يف يقول اهلل، رمحه خزمية ابن لكلمة بالنسبة ،"احلديث خمتلف" وكتابه والطحاوي
 "متهاتران متضاّدان مها يقال أن جيز مل املعىن يف بينهما يؤلَّف أن   جيوز خربين كل": األول اجلزء

 وانتقد ،"اآلثار مشكل" كتابه صنف أيضا الطحاوي أن هذا من فالشاهد. اهلل رمحه كالمه انتهى
 واجلواب وضعيف، صحيح بني مجع اورمب أحيانا األحاديث بني جيمع أنه قتيبة ابن على العلماء بعض

 أجل من يكون أن بد ا اجلمع فإن وإا له املضعف نظر باعتبار الضعيف هذا أن ااعرتاض هذا عن
 تتعرض املصطلح كتب عامة. احلديث مبختلف يسمى ما هو النوع هذا. مستدل به استدل إذا
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 (ِطَيرة وال عدوى ال) ،حاديثاأل من قابله وما الصحيحني يف وهو (ِطَيرة وال عدوى ال) لحديث
 أعدى فمن) حديث ومع( بايعناك قد فإنا ارجع) حديث ومع (شيئا شيء يعدي ال) حديث مع

 متعارضة، األحاديث هذه وقالوا (األسد من فرارك المجذوم من فر  ) حديث ومع (األول؟
 يعدي ال) وحديث (األول؟ أعدى فمن) أيضا ومعه عدوى هناك تكون أن ينفي األول فاحلديث

 عن النهي حديث ومع (األسد من فرارك المجذوم من فر  ) حديث مع يتعارض (شيئا شيء
 أن بإمكانكم كثرية مسالك العلماء سلك اجلمع؟ فكيف منها، واخلروج الطعون أرض إىل الدخول

 يدالتقي يف ما ومنها الصالح ابن مقدمة يف ما ومنها النزهة يف ما منها املصطلح، كتب يف تراجعوها
 عليه النيب قول أن هذا يف القول وخالصة. بكثرة هذا ُتدون املغيث، فتح يف ما ومنها واإليضاح

 :النكرات يف إن عمل العاملة للجنس النافية" ا" هذه (عدوى ال) والسالم الصالة

 مكرره أو جاءتك مفردةً ***  نكره يف( ا) لـ اجعل( إن  ) عمل

 :اخلرب ي سقط أن باهبا يف والشائع

 ظهر   سقوطه مع   املراد إذ***  اخلرب   إسقاط الباب ذا يف وشاع

: والسالم الصالة عليه قوله أنب قلنا فإذا اخلرب، يوجد وأا اخلرب ي سقط أن النافية ا باب يف فالشائع
 مقدر اخلرب أنب نقول اخلرب؟ أين. اخلرب ُتد ما احلديث أكمل ...( هامة وال طيرة وال عدوى ال)

 كان اليت العدوى هي هنا العدوى نفي من املراد أن على يدل مما مؤثّرة، موجودة، ئنة،كا: تقديره
 للرب تقدير هناك ليس بنفسها للمرض ناقلة بنفسها فاعلة العدوى أن وهي اجلاهلية أهل يعتقدها

 املعىن هذا تأملت فإذا (األول؟ أعدى فمن): اجلمل حديث يف قال وهلذا ذلك، يف وتعاىل تبارك
 اهلل رمحهم العلماء نّبه وهلذا. جدا واسع باب الباب هذا فإن يواجهك حديث وكل ،أسلم أنه ترأي

 أول النوع فهذا. العلوم هذه مثل يف استبحروا والذين التحقيق أهل حيسنه الباب هذا أن على تعاىل
 يف ظرفان-حديثان عليك أشكل إذا– أردت فإذا. املنت إىل راجع وهو احلديث، خمتلف عندنا، ما

 أن فاعلم ُتد مل فإن الشروح يف نظرت ُتد مل فإن هلل، فاحلمد موجودا كان إن الكتب الثالثة هذه
 .العلم أهل عند توجد ا اليت األسباب من بسبب لك عرض إمنا التعارض هذا
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 رمحهم العلماء لكن الفقه أصول علم أبواب من الباب وهذا "الناسخ فهو المتأخر ثبت أو": قال
. هبا املتعلقة القسمة على الكالم ويتمموا املقبول على الكالم يتمموا أن أجل من يذكروهنا عاىلت اهلل

 هذا من شيء يف يتكلم أا العلم لطالب بد ا اليت املهمة املباحث من اإلزالة وهو النسخ فمبحث
 هو فالناسخ الواجب، هوهذا  وخاّصه، وعاّمه ومنسوخه احلديث ناسخ على يتعرف أن بعد إا العلم

 عند احلصيب بن بريدة حديث مثل عليه منصوص هو ما فيه النوع وهذ. املتقدم هو واملنسوخ املتأخر
 البخاري عند كما املتعة نكاح نسخ ومثل (فزوروها القبور زيارة عن نهيتكم قد كنت): مسلم

 مهمة لفائدة بهتنَ ي   أن ينبغي لكن. خيرب عام يف ن سخت فإهنا طالب، أيب بن علي حديث من ومسلم
 اهلل صلى النيب عن العلم من لمح   ما جنب يف واملنسوخ الناسخ" : اهلل رمحه فقال الذهيب، ذكرها هنا

 إذا املتعصبة من الكثريين ُتد ألنك-كالمه انتهى– اهلل رمحه هذا على نّبه" قليل نزر وسلم عليه
 من الفائدة فهذه. منسوخ أو مأوَّل إما فهو مذهبنا خالف حديث كل: قال املسالك هبم ضاقت
 هذا إن قالوا حديثا املذاهب بعض عارضت إذا فإهنم بالنواجذ، عليها ع ضّ  تعاىل اهلل رمحه الذهيب

 واملنسوخ النسخ على والكالم. غلط وهذا اخلصوصيات، من خاص هذا يقول من ومنهم منسوخ،
 .اجتهادي وبعضها األمثلة بعض لكم ذكرت جدا، كثري

 ملدمن القتل حديث بأنّ  يرى النزول أسباب من املسند الصحيح كتابه يف تعاىل اهلل رمحه مقبل الشيخ
 عليها نّبه فائدة ،أيضا يعلم أن ينبغي و حال كلّ  على اجتهادية فاملسألة منسوخ الرّابعة يف اخلمر

 لنسخا يطلقون من هم: "قال احلاجب ابن أحاديث معرفة يف اهلل رمحه قوله وهي كثري ابن احلافظ
 أهّنم واملتقّدمني األئّمة اصطالح أكثر أن يعين. " اليوم اصطالح باختالف كثريا الّتخصيص على

 عليه كثر أوعليه  استقرّ  ما بعكس املخّصص الّناسخ به يريدون ؟به يريدون اّلذي ما الّنسخ يطلقون
 .واملنسوخ الّناسخ عرّفنا ما بعد هذا اهلل رمحه قال األصوليني اصطالح

 ا و اجلمع من نتمّكن مل يعين- "إال  "و اهلل رمحه قال كثرية مصّنفات فيه واملنسوخ الّناسخ ببا 
 والرّتجيح "فالت رجيح وإال  " :قال منسوخ أو ناسخ هو هل نقول حىّت  املتأّخر و املتقّدم على تّعرفنا
 فإذا املنت جهة ومن اداإلسن جهة من هذا احلديثني أحد الّدليلني أحد يسقط أن مبعىن الّتساقط معناه

 تزويج حديث هو الباب هذا يف به ميّثل ما وأحسن شكّ  بال الثّاين نسقط فإنّنا معّينا حديثا رّجحنا
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 صّلى الّنيب أنّ  عّباس ابن حديث من الّصحيحني يف جاء قد فإنّه أرضاها و عنها اهلل رضي ميمونة
 بن يزيد طريق من نفسها ميمونة ثحدي عارضه لكن محرم وهو ميمونة تزو ج وسل م عليه اهلل

 وهو تزو جها سل م و عليه اهلل صل ى اهلل رسول أن   الحارث بنت ميمونة حد ثتني": قال األصمّ 
 أنّ ب يقول عّباس ابن جليّ  ظاهر واضح تعارض هذا "عب اس ابن وخالة خالتي وكانت قال حالل

 الّنيب أنّ  تقول وميمونة الّصحيحني يف يثهوحد حمرم وهو كميمونة تزّوج سّلم و عليه اهلل صّلى الّنيب
 ا أن على يدّلك أما مسلم عند عنها اهلل رضي وحديثها حالل وهي تزّوجها وسّلم عليه اهلل صّلى
 هذا يف اهلل رمحهم العلماء اختلف وقد الّصحيحني يف مبا الرتجيح مسألة يف القول بإطالق يقال

 مثّ  فيه شكّ ي   ا وهذا الرّاجحة هي ميمونة رواية وأنّ  مونةمي حديث أنّ  مجاهريهم عليه واّلذي الباب
 هذا أنّ  قالوا املعارضة وجه للمجتهد يتبنّي  مل فإن "التوق ف ثم  " بقوله املقبول باب الباب هذا ختم

 يف أو املسألة يف يقول فال يتوّقف فإنّه الرّتجيح أو واملنسوخ والّناسخ قالوا  مبحكم وليس حمكم
 مالك واإلمام الصّفار مسلم بن عّفان وكان الّدراية جهة من وا الّرواية جهة من ا بشيء احلديث
 هذا ،تعاىل اهلل رمحهما حترّيا حرف يف وكذلك فيه وتوّقفا تركاه حديث يف شّكا إذا تعاىل اهلل رمحهما
 أجلّ ب عيني ووّضحوها األبواب هذه بيّنوا قد اهلل رمحهم األئّمة هلل احلمد ولكن مهمّ  هذا الباب

 :قسمان عندنا األمر خالصة املقبول اخلرب فإذا الوضوح

 املرويّ  وعاّمة الوارد عاّمة بأنّه لكم وقلنا احملكم هو وهذا املعارضة من سامل :األّول القسم  

 :حاان فله مبثله عورض فإذا مبثله عورض :الثّاين والقسم 

عاِرضِ  بني اجلمع ميكن أن -
 
َعاَرض امل

 
 لكم ذكرنا اّلذي احلديث خمتلف هو الّنوع وهذا وامل

 .فيه املصّنفات

 :قسمان اجلمع وهذا ميكن مل الثّاين القسم -          

 الّناسخ يف فهذا هذا عن احلديث هذا تاريخ نعرف أن مبعىن التاريخ يعرف أن *
  واملنسوخ

 :حاان له وهذا املتأّخر من املتقّدم ي عرف أا وإّما*
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ّجح جيحالرتّ  ميكن أن 1    تقّدم كما اآلخر عن أحدمها فري 

 احلال هذا يف نتوّقف فإنّنا الرّتجيح ميكن وأا 2

 يأخذ فإنّه غريه عند اإلشكال هذا وزال الراسخ الكبري العامل أو شيء العلم طالب على أشكل وإذا 
 .وغريها األصول الكتب يف العلم أهل عند مقّرر هو كما غريه بقول

 صحبه و آله على و حمّمد نبّينا على اهلل صّلى و القدر هبذا نكتفي تعاىل اهلل شاء إن القدر وهبذا 
 "الّزال العذب املورد"  كتاب املعني أعين هذا من تيّسر ما ونقرأ أمجعني

 :األسئلة

 اجلمع إمكان عدم حال يف اآلخر عن حديثا رّجحنا إذا وإليكم إليكم اهلل أحسن يقول :1 السؤال
 املرجوح. احلديث نضّعف أنّنا هذا يعين لفه الّنسخ أو

 نّبه وقد الرّاوي فيهومردود وغلط  هموَّ  أنّه معناه احلديث هذا فإنّ  نعم اجملتهد هذا نظري يف :الجواب
 تيمية ابن اإلسالم شيخ نبه، مراجعتها ينبغي بفائدة ذّكرين هذا والّسؤال تعاىل اهلل رمحه اإلسالم شيخ
 كتابه يف مسلم وصحيح البخاري صحيح يف وقعت اليت واألوهام األغالط ضبع إىل تعاىل اهلل رمحه

 بأنه بني احلديث وهذا نشأ، للنار ينشئ اهلل أن مثال منها وذكر" والوسيلة التوسل يف جليلة قاعدة"
 غلط فإهنا مسلم عند الذي "يرقون ال" حديث مثل و هذا يف فرياجع ،الرواة فيه وهم وأنه غلط
 الصالة عليه عنه الكثرية لألحاديث خمالفة ألهنا وبالبطالن بالنكارة عليها وحكم بتةثا وليست ووهم

 ولذلك الدليلني، أحد نسقط أننا مبعىن تساقط الرتجيح بأن الدرس خالل يف لكم قلنا وقد. والسالم
 .الرتجيح من أوىل اجلمع قالوا

 

 أنكم" بعد أما كثريا تسليما موسل وصحبه آله وعلى" املصنف لقول شرحكم عند يقول :2 السؤال
 .نسيتم لعلكم عنه الكالم سرتجؤون
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 له، بالنسبة سهل األمر فيعين والدروس الشروح كتب يف كثريا يقع هذا ألن تعمدنا ولعلنا الجواب:
 .املباحث آخر يف عنهم الكالم معنا سيأيت والصحب واآلل

 

 الضبط، خبفيف يعرف ا لذاته حلسنا احلديث بأن باألمس قلتم األول السؤال يقول :3 السؤال
 إذن؟ فيعرَّ  فكيف

. املاضي الدرس يف وشرحناه قررناه ما هذا الضبط خف فإن نقول بأن أو ضبطه، خف مبن: الجواب
 عليك أشكلت إذا فنية يعين أهنا أرى فاملسألة. الضبط ضعيف معناه إيه، معناه الضبط خفيف ألن
 إذا ألنه واإلخوان أنت تعاىل اهلل شاء إن قادم سؤال يف فعلته ما تفعل أن وإياك ،اتركها هلا تتنبه ومل

 الشيخ أن يل وتذكر تأيت أن األشياء بعض يف الغلط لبعض البيان أو الرد أو التعارض من نوع حصل
 قرر كما العلم يف األدب من ليس جهة من هذا فإن كذا قال الفالين العامل وأن كذا قال الفالين

 تذكرة" يف مجاعة ابن الدين بدر هذا، على تكلم رأيته من أحسن ومن العلم أهل من واحد غري ذلك
 وفالنا وفالنا فالنا بأن أدري اللفظة هذه على نبهت وعندما" واملتعلم العامل أدب يف واملتكلم السامع

 من شيء يكون أحيانا يعين أشياء هذه لكن منهم، أقدم أيضا هو ومن هبا، يقولون العلماء من
 مباذا  العقل، خفيف هذا نقول عندما امنفإ اللفظ يف التفنن من شيء إلجتناب الرتكيز أو قيقالتد

 له؟ عقل ا بأنه أو خف يعين بعضه وذهب كثري منه الباقي أو كثري يعين عقله بأن عليه؟ حكمنا
 حىت ذكرت أا ينبغي األشياء بعض أن على يدل مما هذا فإن وإا .املثال باب من هذا هذا، يف تأمل

 الطلبة بعض شكاوى رأيت ألين الليلة هذه يف حتاشيته الذي وهو .املتكلم مراد غري على تفهم ا
 علم املصطلح علم أن فاحلقيقة وإا تفهموا مل وبأهنم يستوعبوا مل وبأهنم عليهم صعب الدرس بأن
 وقت يطول ا حىت  كثرية أوراقي من أطويها أو ذاكريت من أطويها اليت واألشياء يكون ما ألذ من

 .املفاهيم وتتشتت تتشعب ا وحىت الدرس
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 العلة من السالمة واحلسن الصحيح يف ذكرت اليت الشروط بني من الثاين السؤال يقول: 4 السؤال
 قادحة؟ غري علة هناك بأن هذا من يفهم هل القادحة

 مثال، شيخان للراوي يكون بثقة ثقة إبدال وهي هلا تتنبه مل لعلك لكن وذكرناها نعم: الجواب
 تعترب فهذه خرآ شيخ عن يرويه ومرة الشيخ هذا عن احلديث هذا يروي مرة ثقتان الشيخان هذان

 وكذلك هبا، احلديث يرد وا احلديث يف تقدح ا ،قادحة علة ليست لكنها علة، تعترب علة، عندهم
 بأن ابد الرتجيح بأن اليق ا فإنه األحاديث بعض يف واإلرسال الوصل يف ختالفاا يف يقع ما

 املعلول قسم يف يدخل احلديث هذا بأن يقال ا وقد علة هذه بأن يسلم ا قد، ا هذين بني يكون
 هذا بأن القول وحيرر عنه جياب فإنه علة أنه همتو   الذي هذا أو اإلعالل، هذا عن اجلواب أمكن إذا

 من اجلميع ويصح قوله من رواية بدون جيعله رةم ورمبا وقفه ومرة موصوا ومرة مرسال مرة رواه الراوي
 .الروايات هذه

 

 قبوله شروط توفرت فإن السند يف أوا ينظرون أهنم احلديث أهل مسلك من كان :يقول: 5 السؤال
 فعملوا فيها اليت الضعف رغم بالقبول األمة تقبلتها األحاديث بعض أن جند ولكن ردوه، وإا قبلوه

 األمرين؟ ينهذ بني اجلمع فكيف هبا

 احلكم إىل نظروا أهنم فيها يتحرر والذي املشكلة املواضع من األمر هذا أن احلقيقة يف: الجواب
 ابن بكر أبو حديث يف ومثلما "عمر قضاء" حديث يف ذكروا مثلما احلديث هذا يف الواقع الشرعي

 طهور الماء إن" مةأما أيب حديث يف ذكروا ومثلما" لوارث وصية ا" حديث يف ذكروا ومثلما حزم
 ومل باإلمجاع باحلكم فيه قضوا فإهنم "لونه أو طعمه أو ريحه على غلب ما إال شيء ينجسه ال

 صحيحا صار أو حسنا صار احلديث بأن يقال أو احلديث هبا يصحح اليت الطرق من هذا بأن يقولوا
 .فيه الواقع للحكم تلقيهم هو بالقبول له فتلقيهم  بالقبول، تلقته قد األمة أن بسبب
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 والغيبيات العقائد باب يف بالقبول األمة تقبلته ضعيف مقطوع بأثر نعمل وهل: يقول: 6 السؤال
 وسلم؟ عليه اهلل صلى اهلل رسول عن صح فيما له يشهد ما له وليس

 والتعليق واإلنقطاع عضالواا واإلرسال اإلطالق هبذا نقبلها وا املطلقة القواعد من هذا :الجواب
 كان إذا أما غييب، أمر فيه جاء أثر من معني بشيء أتيت فإذا املقال، يتضح وباملثال هنا ذكرت كما

 وا الصحايب قاله فيما مبحوث حصطالاا أهل عند عندهم الكالم هذا فإن الصحابة من القائل
 ألف سبعون لها بجهنم يؤتى" حديث يف صحيحه يف مثال مسلم روى مثلما فيه لالجتهاد مدخل

 من يقال ا ومما الغيب أمور من هذا أن قالوا فإهنم "يجرونها ملك ألف سبعون زمام كل مع امزم
 فال التابعني أو السلف بعض عن عواهنه عن هذا على الكالم يطلق عندما لكن، فقبلوه الرأي قبيل
 هذا أو ضعيف حديث على اعتمد أنه بسبب العامل هذا وعورض باملثال جيئ فإن باملثال يأيت حىت

 يف افرتاضية مسألة هي حال كل على األمة من إمجاعا صار يعارض مل فإن األسانيد يف فينظر اإلمام
 .ذكرته الذي كالمك منظور على اآلن حىت نظري

 

 ترجيح يف العلة هي ما وفيكم، علمكم، ويف فيكم اهلل وبارك إليكم اهلل أحسن يقول، :7 السؤال
 عباس؟ ابن حديث على ميمونة حديث

 املطلوب، هو ااختصار ألن ملاذا؟ هذا، على الكالم يف أطيل أن أردت ما أنا احلقيقة يف: لجوابا
 ببسب وقته علينا فيؤخذ الدرس وقت يطول ا حىت األشياء بعض ذكر يف خنتصر أن حناول أننا يعين
 له ميمونة حلديث عندهم فالرتجيح عليه، نتكلم أن نريد ما على زائد جانيب شيء على تكلمنا أننا

 الصالة عليه النيب عليها عقد اليت وهي القصة صاحبة هي عنها اهلل رضي ميمونة أن أمهها أسباب،
 رافع أيب عن رويا احلديث أئمة من وغريه الرتمذي أن هذا به رجحوا مما ومنها وتزوجها، والسالم
 والسالم الصالة عليه النيب أن أخرب والسالم الصالة عليه والنيب ميمونة بني الواسطة أو بينهما السفري
 عباس؟ ابن حديث على واأجاب وكيف، الرتجيح أوجه من فهذا حالل وهو تزوجها



 ]الشيخ مصطفى مبرم[                                                                               ]الدرس السادس من نخبة الفكر[ 

 مبيمونة تزوج وسلم عليه اهلل صلى النيب أن يعلم مل عباس ابن بأن عباس ابن حديث على واأجاب
 هذا حفظت فأنت اماإلحر  بعد مت الزواج هذا أن فظن وسلم عليه اهلل صلى أحرم أن بعد إا خالته

 .تعاىل اهلل شاء إن كايف فهذا قصةال هذا صاحبة هي ميمونة وأن ولقال وهذا التعليل

 واملنت السند حيث من فيها ينظر الشاذة األحاديث هل-وإليكم-إليكم اهلل أحسن يقول: 8 السؤال
 ؟ فقط السند حيث من أو

 وأ الشذوذ يقع ورمبا زيادة لتتأكد املنت إىل رجعا ذلك بعد مث بالسند بدأا فبه تبدأ ما أول الجواب:
 .املنت إىل املوصل الطريق هو فالسند املنت يف يقع وا السند يف النكارة

  املدرجات نفسها هي الراوي زيادة هل إليكم اهلل أحسن :9 سؤالال

 احلديث على زائد هوف مدرج كل صحيح والعكس مدرجة زيادة كل ليست ا الجواب:

 املدرجات على معنا مالكال وسيأيت

 اتصلت الرواة ألفاظ بعض من       أتت ما احلديث يف واملدرجات

 املدرجات نقول ولكن املدرج قسم من مدرج زيادة كل بأن نقول ا فالزيادة الراوي لفظ من فاملدرج
 .ذلك أشبه ما أو املعىن لتوضيح الراوي زادها الزيادات من نوع هي

 اهلل بارك املثال مع شرطهما على كان ما مسألة حا ضاي مزيد نود فيكم اهلل : باركيقول: 11 السؤال
 سواء منه أوىل هو من خالف إذا وأنه بالقرائن إا ترد وا تقبل ا الثقة زيادة أن من نفهم وهل فيك

  خريا اهلل وجزاك فردا كان ولو منه ثقة أو عددا خالف

 ونبحث ننظر حىت القول نطلق ا أننا من رتهذك ما هو الثاين، السؤال جلواب بالنسبة الجواب:
 .األحاديثهذه  يف النظر من بد ا فإنه يناسبه ملا فيه وخنلص احلديث هذا يف ونتأمل

  شرطهما على للكالم بالنسبة

 ولكن التالميذ ونفس الشيوخ بنفس ومسلم البخاري احلديث هذا يروى أن يعنون هم شرطهما على
 شرط على أو الشيخني شرط على هذا واحلال فيقال زيادة فيه تقع أو خيتلف ا وقد املنت خيتلف
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 صحيح يف فعال وقعوا الرجال هؤاء أو احلديث هذا كان إذا أما، مسلم شرط على أو رياالبخ
 حسني بن سفيان، مثال عكرمة عن كسمات منفردين متفرقني لكنهم مسلم صحيح يف أو البخاري

 فيهم روات عن رويا قد الشيخني ألن الشيخان هلم روى ممن مأهن ذكروا ممن ومجاعات ،الزهري عن
 حديث من ينتقيان كانا الصحيح اصاحب لكن، واحد إا عنهم يروي مل وبعضهم وكالم مطعن

 يف وأفضلها أحسنها ولكن ومسلم البخاري رجال يف كتب هذا يف وصنف ،ذلك ويبينان الشيوخ
 من ومسلم البخاري رجال يف صنفت كتبهناك   يعين ألنه فيهم املتكلم مجع يف عتنتا اليت نظري
  يعين، اابن هجرية 628 سنة املتوىف العراقي الدين ويل للحافظ كتاب هناك لكن الرتمجة جهة

  ' التجريح من بضرب ومس الصحيح يف له أخرج ملن يحوالتوض البيان'  مسها كتاب

 حممد العباس أبو حدثنا،  املنت وأترك السند سأقرأ هكمستدر  يف احلاكم عند جاء حبديث مثال خذ
 عن زريق بن عمار حدثنا قال اجلواب أبو حدثنا قال الصاغاين إسحاق بن حممد حدثنا قال يعقوب

 هذا احلاكم قال.  باحلمش يدعون قريش كانت قال اهلل عبد بن جابر عن سفيان أيب عن األعمش
 وعمار اجلواب ابو األحوص اجلواب أبو، الزيادة هبذه خيرجاه ومل الشيخني شرط على صحيح حديث

 أعيده احلاكم اهلل رمحه احلافظ كالم انتهىمقبل، الشيخ تعليق هذا طبعا ، رجال من ليسا ريقز   بن
أبو  اهلل رمحه مقبل الشيخ قال الزيادة هبذه خيرجاه ومل الشيخني شرط على صحيح حديث هذا

 مسلم شرط على فهو البخاري رجال من اليس اجلواب األحوص أبو جواب من وعمار ابن ز ريق 
 .فقط

 أختلف لكن مسلم شرط على كان وإن اإلسناد وهذا عليه وأحال الفتح يف يقول احلافظ وجدت مث
 يف الشيخ ووأب بقي   أخرجه جابرا يذكر فلم محيد بن عبد فرواه سفيان أيب عن األعمش على وصله يف

 .مقبل الشيخ هنقل الذي حجر ابن احلافظ كالم نتهىا طريقه من تفسرييهما

 على بأنه اهلل رمحه مقبل الشيخ تعقبه الشيخني شرط على يقول احلاكم اآلن عندنا أنظر اآلن أنت
 فخلص ز ريق احظ بن لعمار يرو ومل األحوص اجلواب أليب ييرو  مل البخاري ألن مسلم شرط

 تعاىل اهلل رمحه احلافظ أن رأى الباري فتح يف نظر بعدما مث مسلم شرط على احلديث أن مقبل الشيخ
 علة له أن إا اإلسناد هبذا روى مسلما أن مبعىن مسلم شرط على أنه مع احلديث هذا أن على نبه
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 املاضي الدرس يف هعلي تكلمنا ما لك يتضح وهبذا األعمش على وإرساله وصله يف اخلالف وهي
 .يخنيشال شرط على فيها يقال اليت العلل كتب يف ينظر هذا ومبثل

 طرق توجد ومل معينة رواية زيادة يف اختلفاو  والعدالة الضبط يف ثقتان تساوي إذا يقول: 11 السؤال
  إليكم اهلل أحسن الرتجيح يكون فكيف عليهما إا أخرى

 هلل احلمد محاد عندنا يعين مثال عنه املروي يف ااختصاص إىل بالنظر الرتجيح يكون: الجواب
 يروي كيالمها سلمة ابن ومحاد زيد ابن محاد احلمادان عندنا متاما سؤالك سبينا الذي املثال حضرين

 هذا لكن معروف هو كما سلمة ابن محاد من العموم جهة من أوثق زيد ابن محاد الب ناين ثابت عن
يناسب سؤالك أن محاد ابن سلمة أوثق من محاد بن  قلت الذي وهو يقابلها العموم جهة من الثقة

على هذا فإنه خيتص يف باب الرتجيح به وهذا يقع يف محاد بن زيد يف ثابت الب ناين  زيد وأثبت من
أحاديث مجاعة من الرواة ومعرفة طبقات الرواة هذا يعين باب ما أصدق كلمة الذهيب عندما تكلم 
على أهل احلديث إما يف كتاب أو حتت تراب، وأحسن من تكلم عليه احلافظ بن رجب احلنبلي يف  

ح علل الرتمذي رمحه اهلل فيما أعلم طبعا أنا إذا قلت لكم أحسن ليس معىن هذا أننا قرأنا  كتاب شر 
كتب اإلسالم واملسلمني ا وإمنا فيما وقفنا عليه اطلعنا عليه ورأيناه وأحيل لنا من جهة مشاخينا ومن 

أثبت من فالن  فالنجالسناهم فاحلافظ بن رجب رمحه اهلل تعاىل تكلم على ما يتعلق بطبقات الرواة 
فالن أوثق من فالن فالن يف فالن أثبت وهكذا ذكر طبقات أصحاب الزهري وأصحاب أبو عيينة 

 وما شابه ذلك

 يقول بارك اهلل فيكم كيف تكون زيادة الصدوق ضعيفة إذا خالف من هو أوثق منه : 12السؤال 

هل العلم خالفا للخليلي عند مجاهري أوالشاذ من أقسام الضعيف  إهنا شاذةبهنا نقول الجواب: 
وهكذا الصحيح أنه صحيح وبعض أهل العلم فإهنم يقولون بأن الشاذ واحملفوظ صحيح وأصح 

وضعيف فالشاذ من أقسام الضعيف وا نقول بأنه صحيح وأصح فإذا قلنا بأن الثقة مع الثقة يعترب 
 شاذا إذا خالفه وذلك أوثق منه فما بالك بالصدوق 
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ام مسألة ن اهلل إليكم وإليكم هل يطرح العمل مطلقا باحلديث املنسوخ يقول أحس: 13السؤال 
 املنسوخة فقط

 على هذه املسألة املنسوخة فاحلمد هلل  زائد إذا بقي فيه شيءالجواب: 

نفس الصحايب كيف يكون ذلك وهو فرد أنه يروي عن بيقول يف تفسري املتابع قلتم : 14السؤال 
 نسيب

وتابعي التابعي وتابع فالفرد النسيب يشمل التابعي ما تفرد بيه الصحايب ق فيب: ألن الفرد املطلاجلوا
 تابع التابعي إا املصنف الذي صنف هذا الكتاب أو مسع هذا احلديث 

املتابع القاصر واملتابع التامة شرحنا هذا يف لفرق بني ا ما أحسن اهلل إليكم وإليكم :15السؤال 
 املثال وأجهد نفسك وأتعبها قليال الدرس وضربنا عليه املثال راجع 

بالنسبة للمثال الذي طلبتم فلعل املثال هو أثر جماهد حول أفعال النيب صلى اهلل عليه  :16السؤال 
 وسلم على العرش 

عما إذا جاء ها نعم أنا أعين أنا أقول مثال لعلي طلبت منكم سؤاا، لعل هذا هو السائل  الجواب:
نقول هذا مل يثبت حىت عن جماهد رضي اهلل عنه فيه نوع مغمز ومطعن  أثر يف باب العقائد ا حنن

وإن كان كثري من العلماء يصححونه عن جماهد رضي اهلل عنه وفيه حبث أما عن النيب عليه  وكالم
اليت يف الكالم على أثر جماهد نفسه يف ثبوته عن الصالة والسالم أنا ما حيضرين اآلن العلة الدقيقة 

كن لعلي أستذكر ذلك إن شاء اهلل تعاىل ويكون يف درس قادم وصلى اهلل على نبينا جماهد نفسه ل
 حممد وعلى آله وصحبه وسلم واحلمد هلل رب العاملني جزاكم اهلل خريا 


